Załącznik nr 11a
do Regulaminu pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów UŁ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
Liczba
Potwierdzenie
Kod osiągnięcia
punktów
Punkty za bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich
od 0 do 5 pkt
Osiągnięcie

I.

1. Punkty stypendialne
Ważona średnia ocen za rok
akademicki poprzedzający rok, na
który doktorant składa wniosek;
wyliczana na podstawie
obowiązującego Regulaminu
Studiów Doktoranckich UŁ

4,0000–5,0000
*1

II.

przyznawane są
studentom, którzy za
poprzedni rok
studiów uzyskali
średnią ocen nie
mniejszą jednak niż
4,0000
2. Średnia ocen
wyliczana jest
poprzez pomnożenie
przez współczynnik 1

Punkty za postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej od 0 do 80 pkt

a) Punkty za postępy w pracy naukowej od 0 do 40 pkt
Publikacje w języku polskim
Samodzielna, autorska
publikacja recenzowanej
książki
Współautorska publikacja
recenzowanej książki
Rozdział w publikacji
recenzowanej książki
lub w pracy zbiorowej
Publikacje naukowe
recenzowane, uwzględnione
na liście czasopism zawartej
w bieżącym komunikacie
MNiSW
Publikacje naukowe
recenzowane
nieuwzględnione
w komunikacie MNiSW
Publikacje naukowe
nierecenzowane
Redakcja książki, pracy
zbiorowej, wydawnictwa
pokonferencyjnego
Udział w dyskusji na
konferencji opublikowany
w sprawozdaniach
pokonferencyjnych

15

PJP01-15

10

PJP02-10

max.
3 rozdz.
(do
uzyskania
max.
15 pkt)
5

4

PJP03-3-5 (1 rozdział)
PJP03-3-10 (2 rozdziały)
PJP03-3-15 (3 rozdziały)
kopia stron zawierających:
nazwisko autora,
tytuł publikacji,
miejsce,
nazwę czasopisma lub książki,
datę wydania oraz ISBN/ISSN
(jeśli został nadany),
 lub zaświadczenie od wydawcy
potwierdzające przyjęcie do
druku1






PJP04-5

PJP05-4

3

PJP06-3

2

PJP07-2

1

PJP08-1

1

Publikacje w języku obcym
Samodzielna, autorska
publikacja recenzowanej
książki
Współautorska publikacja
recenzowanej książki
Rozdział w publikacji
recenzowanej książki
lub w pracy zbiorowej
Publikacje naukowe
recenzowane, uwzględnione
na liście czasopism zawartej
w bieżącym komunikacie
MNiSW
Publikacje naukowe
recenzowane,
nieuwzględnione
w komunikacie MNiSW
Publikacje naukowe
nierecenzowane;
celem udokumentowania
do wniosku należy dołączyć
opinię opiekuna naukowego
Redakcja książki, pracy
zbiorowej, wydawnictwa
pokonferencyjnego
Udział w dyskusji na
konferencji opublikowany
w sprawozdaniach
pokonferencyjnych

22,5

PJO09-22,5

15

PJO10-15

max.
5 rozdz.
(do
uzyskania
max.
22,5 pkt)

PJO11-4,5-4,5
PJO11-4,5-9
PJO11-4,5-13,5
PJO11-4,5-18
PJO11-4,5-22,5

7,5

6

kopia stron zawierających:
nazwisko autora,
tytuł publikacji,
miejsce,
nazwę czasopisma lub książki,
datę wydania oraz ISBN/ISSN
(jeśli został nadany),
 lub zaświadczenie od wydawcy
potwierdzające przyjęcie do
druku






PJO12-7,5

PJO13-6

4,5

PJO14-4,5

3

PJO15-3

1,5

PJO16-1,5

Konferencje naukowe w języku polskim

 kopia materiałów

a) Wygłoszenie referatu
– konferencja
międzynarodowa /
zagraniczna
b) Wygłoszenie referatu
– konferencja
ogólnopolska
Wygłoszenie referatu
– konferencja inna
niż w pkt a), b)
c) Udział w sesji
plakatowej w ramach
konferencji
międzynarodowej
d) Udział w sesji plakatowej
w ramach konferencji
ogólnopolskiej

6

pokonferencyjnych,

 strony zawierające nazwisko

KNJP17-6

autora,

 tytuł prezentowanego wykładu,
4

komunikatu, posteru,

 nazwę i termin konferencji,
 zaświadczenie organizatora

KNJP18-4

2

KNJP19-2

3

KNJP20-3

2

KNJP21-2
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Udział w sesji plakatowej
w ramach konferencji innej
niż w pkt c), d)

1

KNJP22-1

Konferencje naukowe w języku obcym

a) Wygłoszenie referatu
– konferencja
międzynarodowa /
zagraniczna

b) Wygłoszenie referatu
– konferencja
ogólnopolska

9

KNJO23-9

6

KNJO24-6

 kopia materiałów

Wygłoszenie referatu
– konferencja inna niż
w pkt. a), b)

3

pokonferencyjnych,

KNJO25-3

 strony zawierające nazwisko
autora,

c) Udział w sesji

 tytuł prezentowanego wykładu,

plakatowej w ramach
konferencji
międzynarodowej

4,5

komunikatu, posteru,

KNJO26-4,5

 nazwę i termin konferencji,
 zaświadczenie organizatora

d) Udział w sesji
plakatowej w ramach
konferencji
ogólnopolskiej
Udział w sesji plakatowej
w ramach konferencji innej
niż w pkt c), d)

3

KNJO27-3

1,5

KNJO28-1,5

b) Punkty za przygotowanie rozprawy doktorskiej od 0 do 40 pkt
2,5% postępu odpowiada za 1 pkt

Postępy w przygotowaniu rozprawy
doktorskiej

– oświadczenie
wydane przez
opiekuna
naukowego /
promotora
uwzględniające
ocenę procentową
postępu
w przygotowaniu
rozprawy
doktorskiej punktacji

Punkty przyznawane
proporcjonalnie do
zawartego w opinii
promotora / opiekuna
postępu
w przygotowaniu
rozprawy doktorskiej
wyrażonego w %

III. Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną od 0 do 15 pkt
Samodzielne prowadzenie
zajęć

80-15

prowadzenie zajęć poświadcza
pracownik dziekanatu

SZPD33-8

Współprowadzenie zajęć

0-157

współprowadzenie zajęć poświadcza
prowadzący zajęcia bądź pracownik
dziekanatu

SZPD34-7

3

1. W danym roku akademickim mogą zostać uwzględnione tylko artykuły o charakterze naukowym.
Z wnioskowania wyłączone są publikacje popularnonaukowe.

2. O typie konferencji (międzynarodowa / ogólnopolska / uczelniana) decyduje zapis nazwy statusu
nadany przez organizatora wydarzenia.

3. Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności podanych danych ze
stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji zagrożone jest odpowiedzialnością
dyscyplinarną.

4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez doktoranta osiągnięcia, komisja nie
przyznaje za nie punktów.

5. Punkty za poszczególne osiągnięcia są sumowane.
6. Prowadzenie zajęć dydaktycznych uwzględniane tylko w wymiarze większym od obowiązkowego
wymiaru godzin danego doktoranta (0–80 godz.). Punkty przyznawane są za godziny powyżej
obligatoryjnych. Uzyskanie 0 pkt nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania świadczenia.Punty za
„szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną” są przyznawane według następującego sposobu:
liczba samodzielnie poprowadzonych godzin jest dzielona przez 6 i zaokrąglana wg prawidłowości
matematycznej do jedności (całych punktów), liczba godzin współprowadzonych godzin jest dzielona
przez 12 i zaokrąglana wg prawidłowości matematycznej do jedności (całych punktów). Suma punktów
za samodzielne prowadzenie zajęć i współprowadzenie nie może być wyższa niż 15 punktów.
7. Ilekroć doktorant ubiega się o przyznanie punktów za publikację na podstawie zaświadczenia od
wydawcy potwierdzającego przyjęcie do druku, oznacza to, że ta sama publikacja nie może być
ponownie punktowana po opublikowaniu.
8. Ilekroć w podrozdziałach „Publikacje” mowa o publikacji naukowej oznacza to również recenzję
i sprawozdanie.

